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Naso 5722 

  ד פרק במדבר

 נשא פרשת
ר( כא) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ם ַגם גְֵּרשֹון ְבנֵּי רֹאש ֶאת נָשֹא( כב) ית הֵּ  :ְלִמְשְפחָֹתם ֲאבָֹתם ְלבֵּ

ֹ  ַהָבא ָכל אֹוָתם ִתְפקֹד ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן ַעד וַָמְעָלה ָשנָה ְשֹלִשים ִמֶבן( כג) ד ְבאֶֹהל ֲעבָֹדה ַלֲעבֹד ָצָבא אִלְצב  :מֹועֵּ

נִי ִמְשְפחֹת ֲעבַֹדת זֹאת( כד)  :ּוְלַמָשא ַלֲעבֹד ַהגְֵּרשֻׁ

ד אֶֹהל וְֶאת ַהִמְשָכן יְִריעֹת ֶאת וְנְָשאּו( כה) הּו מֹועֵּ ה ִמְכסֵּ  :דמֹועֵּ  אֶֹהל ֶפַתח ָמַסְך וְֶאת ִמְלָמְעָלה ָעָליו ֲאֶשר ַהַתַחש ּוִמְכסֵּ

ת( כו) י וְאֵּ ת ָסִביב ַהִמזְבֵּחַ  וְַעל ַהִמְשָכן ַעל ֲאֶשר ֶהָחצֵּר ַשַער ֶפַתח ָמַסְך וְֶאת ֶהָחצֵּר ַקְלעֵּ יֶהם וְאֵּ יְתרֵּ י ָכל וְֶאת מֵּ ת ֲעבָֹדָתם ְכלֵּ  ָלֶהם יֵָּעֶשה ֲאֶשר ָכל וְאֵּ

 :וְָעָבדּו

נִי ְבנֵּי תֲעבֹדַ  ָכל ִתְהיֶה ּוָבנָיו ַאֲהרֹן ִפי ַעל( כז) ֶהם ּוְפַקְדֶתם ֲעבָֹדָתם ּוְלכֹל ַמָשָאם ְלָכל ַהגְֵּרשֻׁ ת ְבִמְשֶמֶרת ֲעלֵּ  :ַמָשָאם ָכל אֵּ

נִי ְבנֵּי ִמְשְפחֹת ֲעבַֹדת זֹאת( כח) ד ְבאֶֹהל ַהגְֵּרשֻׁ ן ַאֲהרֹן ֶבן ִאיָתָמר ְביַד ּוִמְשַמְרָתם מֹועֵּ  פ: ַהכֹהֵּ

ית ְלִמְשְפחָֹתם יְמָררִ  ְבנֵּי( כט)  :אָֹתם ִתְפקֹד ֲאבָֹתם ְלבֵּ

ם ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַעד וַָמְעָלה ָשנָה ְשֹלִשים ִמֶבן( ל) ד אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד ַלָצָבא ַהָבא ָכל ִתְפְקדֵּ  :מֹועֵּ

ד ְבאֶֹהל ֲעבָֹדָתם ְלָכל ַמָשָאם ִמְשֶמֶרת וְזֹאת( לא) י מֹועֵּ  :וֲַאָדנָיו וְַעמּוָדיו ּוְבִריָחיו ַהִמְשָכן ַקְרשֵּ

י( לב) דָֹתם וְַאְדנֵּיֶהם ָסִביב ֶהָחצֵּר וְַעמּודֵּ יֶהם וִיתֵּ יְתרֵּ יֶהם ְלָכל ּומֵּ מֹת ֲעבָֹדָתם ּוְלכֹל ְכלֵּ י ֶאת ִתְפְקדּו ּוְבשֵּ  :ַמָשָאם ִמְשֶמֶרת ְכלֵּ

ד ְבאֶֹהל ֲעבָֹדָתם ָכללְ  ְמָרִרי ְבנֵּי ִמְשְפחֹת ֲעבַֹדת זֹאת( לג) ן ַאֲהרֹן ֶבן ִאיָתָמר ְביַד מֹועֵּ  :ַהכֹהֵּ

י וְַאֲהרֹן מֶֹשה וַיְִפקֹד( לד) ָדה ּונְִשיאֵּ ית ְלִמְשְפחָֹתם ַהְקָהִתי ְבנֵּי ֶאת ָהעֵּ  :ֲאבָֹתם ּוְלבֵּ

ד ְבאֶֹהל ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא אַהבָ  ָכל ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַעד וַָמְעָלה ָשנָה ְשֹלִשים ִמֶבן( לה)  :מֹועֵּ

יֶהם וַיְִהיּו( לו) דֵּ אֹות ְשַבע ַאְלַפיִם ְלִמְשְפחָֹתם ְפקֻׁ  :וֲַחִמִשים מֵּ

ֶלה( לז) י אֵּ ד ָכל ַהְקָהִתי ִמְשְפחֹת ְפקּודֵּ ד ְבאֶֹהל ָהעֹובֵּ  ס: המֹשֶ  ְביַד יְקֹוָק ִפי ַעל וְַאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר מֹועֵּ

י( לח) ית ְלִמְשְפחֹוָתם גְֵּרשֹון ְבנֵּי ּוְפקּודֵּ  :ֲאבָֹתם ּוְלבֵּ

ד ְבאֶֹהל ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא ַהָבא ָכל ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַעד וַָמְעָלה ָשנָה ְשֹלִשים ִמֶבן( לט)  :מֹועֵּ

יֶהם וַיְִהיּו( מ) דֵּ ית ְלִמְשְפחָֹתם ְפקֻׁ ש םַאְלַפיִ  ֲאבָֹתם ְלבֵּ אֹות וְשֵּ  :ּוְשֹלִשים מֵּ

ֶלה( מא) י אֵּ ד ָכל גְֵּרשֹון ְבנֵּי ִמְשְפחֹת ְפקּודֵּ ד ְבאֶֹהל ָהעֹבֵּ  :יְקֹוָק ִפי ַעל וְַאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר מֹועֵּ

י( מב) ית ְלִמְשְפחָֹתם ְמָרִרי ְבנֵּי ִמְשְפחֹת ּוְפקּודֵּ  :ֲאבָֹתם ְלבֵּ

ד ְבאֶֹהל ַלֲעבָֹדה ַלָצָבא ַהָבא ָכל ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַעד וַָמְעָלה ָשנָה םְשֹלִשי ִמֶבן( מג)  :מֹועֵּ

יֶהם וַיְִהיּו( מד) דֵּ  :ּוָמאָתיִם ֲאָלִפים ְשֹלֶשת ְלִמְשְפחָֹתם ְפקֻׁ

ֶלה( מה) י אֵּ  :מֶֹשה ְביַד יְקֹוָק יפִ  ַעל וְַאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר ְמָרִרי ְבנֵּי ִמְשְפחֹת ְפקּודֵּ

ִדים ָכל( מו) י וְַאֲהרֹן מֶֹשה ָפַקד ֲאֶשר ַהְפקֻׁ ל ּונְִשיאֵּ ית ְלִמְשְפחָֹתם ַהְלוִיִם ֶאת יְִשָראֵּ  :ֲאבָֹתם ּוְלבֵּ

ד ְבאֶֹהל ַמָשא ֲעבַֹדתוַ  ֲעבָֹדה ֲעבַֹדת ַלֲעבֹד ַהָבא ָכל ָשנָה ֲחִמִשים ֶבן וְַעד וַָמְעָלה ָשנָה ְשֹלִשים ִמֶבן( מז)  :מֹועֵּ

יֶהם וַיְִהיּו( מח) דֵּ ש ֲאָלִפים ְשמֹנַת ְפקֻׁ אֹות וֲַחמֵּ  :ּוְשמֹנִים מֵּ

ָדיו ַמָשאֹו וְַעל ֲעבָֹדתֹו ַעל ִאיש ִאיש מֶֹשה ְביַד אֹוָתם ָפַקד יְקֹוָק ִפי ַעל( מט)  פ: מֶֹשה ֶאת יְקֹוָק ִצּוָה ֲאֶשר ּוְפקֻׁ

 

  ה פרק במדבר

ר( א) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ל ְבנֵּי ֶאת ַצו( ב) א וְכֹל ָזב וְָכל ָצרּועַ  ָכל ַהַמֲחנֶה ִמן וִיַשְלחּו יְִשָראֵּ  :ָלנֶָפש ָטמֵּ

ָבה ַעד ִמָזָכר( ג) חּו נְקֵּ ן ֲאנִי ֲאֶשר םַמֲחנֵּיהֶ  ֶאת יְַטְמאּו וְֹלא ְתַשְלחּום ַלַמֲחנֶה ִמחּוץ ֶאל ְתַשלֵּ  :ְבתֹוָכם שֹכֵּ

ן וַיֲַעשּו( ד) ל ְבנֵּי כֵּ ל ְבנֵּי ָעשּו כֵּן מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק ִדֶבר ַכֲאֶשר ַלַמֲחנֶה ִמחּוץ ֶאל אֹוָתם וַיְַשְלחּו יְִשָראֵּ  פ: יְִשָראֵּ

ר( ה) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ר( ו) ליִשְ  ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ  :ַהִהוא ַהנֶֶפש וְָאְשָמה ַביקֹוָק ַמַעל ִלְמעֹל ָהָאָדם ַחטֹאת ִמָכל יֲַעשּו ִכי ִאָשה אֹו ִאיש ָראֵּ

ִשיב ָעשּו ֲאֶשר ַחָטאָתם ֶאת וְִהְתוַדּו( ז) ף וֲַחִמיִשתֹו ְברֹאשֹו ֲאָשמֹו ֶאת וְהֵּ  :לֹו ָאַשם ַלֲאֶשר וְנַָתן ָעָליו יֹסֵּ

ין ִאםוְ ( ח) ל ָלִאיש אֵּ ָליו ָהָאָשם ְלָהִשיב גֹאֵּ ן ַליקֹוָק ַהמּוָשב ָהָאָשם אֵּ יל ִמְלַבד ַלכֹהֵּ ִרים אֵּ  בֹו יְַכֶפר ֲאֶשר ַהִכפֻׁ

 :ָעָליו

י ְלָכל ְתרּוָמה וְָכל( ט) ל ְבנֵּי ָקְדשֵּ ן יְַקִריבּו ֲאֶשר יְִשָראֵּ  :יְִהיֶה לֹו ַלכֹהֵּ

ן ֲאֶשר ִאיש יְִהיּו לֹו ָשיוֳקדָ  ֶאת וְִאיש( י) ן יִתֵּ  פ: יְִהיֶה לֹו ַלכֹהֵּ

ר( יא) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ר( יב) ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ ֶהם וְָאַמְרתָ  יְִשָראֵּ  :ָמַעל בֹו ּוָמֲעָלה ִאְשתֹו ִתְשֶטה ִכי ִאיש ִאיש ֲאלֵּ

ינֵּי וְנְֶעַלם ַרעזֶ ִשְכַבת אָֹתּה ִאיש וְָשַכב( יג) עֵּ ד נְִטָמָאה וְִהיא וְנְִסְתָרה ִאיָשּה מֵּ ין וְעֵּ  :נְִתָפָשה ֹלא וְִהוא ָבּה אֵּ
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 ֹלא וְִהיא ִאְשתֹו ֶאת וְִקנֵּא ִקנְָאה רּוחַ  ָעָליו ָעַבר אֹו נְִטָמָאה וְִהוא ִאְשתֹו ֶאת וְִקנֵּא ִקנְָאה רּוחַ  ָעָליו וְָעַבר( יד)

 :נְִטָמָאה

ִביא( טו) ן ֶאל ִאְשתֹו ֶאת ָהִאיש וְהֵּ ִביא ַהכֹהֵּ יָפה ֲעִשיִרת ָעֶליהָ  ָקְרָבנָּה ֶאת וְהֵּ  ָעָליו יִצֹק ֹלא ְשעִֹרים ֶקַמח ָהאֵּ

ן וְֹלא ֶשֶמן  :ָעֹון ַמְזֶכֶרת ִזָכרֹון ִמנְַחת הּוא ְקנָאֹת ִמנְַחת ִכי ְלבֹנָה ָעָליו יִתֵּ

ֹ  אָֹתּה וְִהְקִריב( טז) ןַהכ  :יְקֹוָק ִלְפנֵּי וְֶהֱעִמָדּה הֵּ

ן וְָלַקח( יז) ן יִַקח ַהִמְשָכן ְבַקְרַקע יְִהיֶה ֲאֶשר ֶהָעָפר ּוִמן ָחֶרש ִבְכִלי ְקדִֹשים ַמיִם ַהכֹהֵּ  :ַהָמיִם ֶאל וְנַָתן ַהכֹהֵּ

ן וְֶהֱעִמיד( יח) ת ַכֶפיהָ  ַעל וְנַָתן ָשהָהאִ  רֹאש ֶאת ּוָפַרע יְקֹוָק ִלְפנֵּי ָהִאָשה ֶאת ַהכֹהֵּ  ִמנְַחת ַהִזָכרֹון ִמנְַחת אֵּ

ן ּוְביַד ִהוא ְקנָאֹת י יְִהיּו ַהכֹהֵּ  :ַהְמָאֲרִרים ַהָמִרים מֵּ

ן אָֹתּה וְִהְשִביעַ ( יט) ְמָאה ָשִטית ֹלא וְִאם אָֹתְך ִאיש ָשַכב ֹלא ִאם ָהִאָשה ֶאל וְָאַמר ַהכֹהֵּ ְך ַתַחת טֻׁ  נִָקיהִ  ִאישֵּ

י ֶלה ַהְמָאֲרִרים ַהָמִרים ִממֵּ  :ָהאֵּ

ְך ַתַחת ָשִטית ִכי וְַאתְ ( כ) את וְִכי ִאישֵּ ן נְִטמֵּ י ְשָכְבתֹו ֶאת ָבְך ִאיש וַיִתֵּ ְך ִמַבְלֲעדֵּ  :ִאישֵּ

ן וְִהְשִביעַ ( כא) ַעת ָהִאָשה ֶאת ַהכֹהֵּ ן וְָאַמר ָהָאָלה ִבְשבֻׁ ָעה ְלָאָלה אֹוָתְך יְקֹוָק ןיִתֵּ  ָלִאָשה ַהכֹהֵּ  ְבתֹוְך וְִלְשבֻׁ

ְך ת ַעמֵּ כְֵּך ֶאת יְקֹוָק ְבתֵּ  :ָצָבה ִבְטנְֵּך וְֶאת נֶֹפֶלת יְרֵּ

ֶלה ַהְמָאְרִרים ַהַמיִם ּוָבאּו( כב) ַעיְִך ָהאֵּ ְך וְַלנְִפל ֶבֶטן ַלְצבֹות ְבמֵּ ן ָהִאָשה וְָאְמָרה יָרֵּ ן ָאמֵּ  :ָאמֵּ

ֶלה ָהָאֹלת תאֶ  וְָכַתב( כג) ן ָהאֵּ ֶפר ַהכֹהֵּ י ֶאל ּוָמָחה ַבסֵּ  :ַהָמִרים מֵּ

י ֶאת ָהִאָשה ֶאת וְִהְשָקה( כד)  :ְלָמִרים ַהְמָאֲרִרים ַהַמיִם ָבּה ּוָבאּו ַהְמָאֲרִרים ַהָמִרים מֵּ

ן וְָלַקח( כה) ת ָהִאָשה ִמיַד ַהכֹהֵּ נִיף ַהְקנָאֹת ִמנְַחת אֵּ חַ  ֶאל אָֹתּה וְִהְקִריב יְקֹוָק ִלְפנֵּי ַהִמנְָחה ֶאת וְהֵּ  :ַהִמְזבֵּ

ן וְָקַמץ( כו) ָחה וְִהְקִטיר ַאְזָכָרָתּה ֶאת ַהִמנְָחה ִמן ַהכֹהֵּ  :ַהָמיִם ֶאת ָהִאָשה ֶאת יְַשֶקה וְַאַחר ַהִמְזבֵּ

 וְָצְבָתה ְלָמִרים ַהְמָאֲרִרים ַהַמיִם ָבּה ּוָבאּו ּהְבִאישָ  ַמַעל וִַתְמעֹל נְִטְמָאה ִאם וְָהיְָתה ַהַמיִם ֶאת וְִהְשָקּה( כז)

ָכּה וְנְָפָלה ִבְטנָּה  :ַעָמּה ְבֶקֶרב ְלָאָלה ָהִאָשה וְָהיְָתה יְרֵּ

 :ָזַרע וְנְִזְרָעה וְנְִקָתה ִהוא ּוְטהָֹרה ָהִאָשה נְִטְמָאה ֹלא וְִאם( כח)

 :וְנְִטָמָאה ִאיָשּה ַתַחת ִאָשה הִתְשטֶ  ֲאֶשר ַהְקנָאֹת תֹוַרת זֹאת( כט)

ן ָלּה וְָעָשה יְקֹוָק ִלְפנֵּי ָהִאָשה ֶאת וְֶהֱעִמיד ִאְשתֹו ֶאת וְִקנֵּא ִקנְָאה רּוחַ  ָעָליו ַתֲעבֹר ֲאֶשר ִאיש אֹו( ל) ת ַהכֹהֵּ  אֵּ

 :ַהזֹאת ַהתֹוָרה ָכל

ָעֹון ָהִאיש וְנִָקה( לא)  פ: ֲעֹונָּה ֶאת ָשאתִ  ַהִהוא וְָהִאָשה מֵּ

 

  ו פרק במדבר

ר( א) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ר( ב) ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ ֶהם וְָאַמְרתָ  יְִשָראֵּ  :ַליקֹוָק ְלַהִזיר נִָזיר נֶֶדר ִלנְדֹר יְַפִלא ִכי ִאָשה אֹו ִאיש ֲאלֵּ

ָכר ִמיַיִן( ג) ָכר ץוְחֹמֶ  יַיִן חֶֹמץ יִַזיר וְשֵּ ִשים ַלִחים וֲַענִָבים יְִשֶתה ֹלא ֲענִָבים ִמְשַרת וְָכל יְִשֶתה ֹלא שֵּ  ֹלא וִיבֵּ

 :יֹאכֵּל

י כֹל( ד) ַחְרַצנִים ַהיַיִן ִמֶגֶפן יֵָּעֶשה ֲאֶשר ִמכֹל נְִזרֹו יְמֵּ  :יֹאכֵּל ֹלא זָג וְַעד מֵּ

י ָכל( ה) ֹ  ַעל יֲַעבֹר ֹלא ַתַער נְִזרֹו נֶֶדר יְמֵּ ל יְִהיֶה ָקדֹש ַליקֹוָק יִַזיר ֲאֶשר ַהיִָמם ְמֹלאת ַעד אשֹור  ְשַער ֶפַרע ַגדֵּ

 :רֹאשֹו

י ָכל( ו) ת נֶֶפש ַעל ַליקֹוָק ַהִזירֹו יְמֵּ  :יָבֹא ֹלא מֵּ

ֹ  ַעל ֱאֹלקיו נֵֶּזר ִכי ְבמָֹתם ָלֶהם יִַטָמא ֹלא ּוְלַאחֹתֹו ְלָאִחיו ּוְלִאמֹו ְלָאִביו( ז)  :אשֹור

י כֹל( ח)  :ַליקֹוָק הּוא ָקדֹש נְִזרֹו יְמֵּ

ת יָמּות וְִכי( ט) א ִפְתאֹם ְבֶפַתע ָעָליו מֵּ  :יְַגְלֶחנּו ַהְשִביִעי ַביֹום ָטֳהָרתֹו ְביֹום רֹאשֹו וְִגַלח נְִזרֹו רֹאש וְִטמֵּ

י יִָבא ַהְשִמינִי ּוַביֹום( י) ן ֶאל יֹונָה ְבנֵּי ְשנֵּי אֹו תִֹרים ְשתֵּ ד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַהכֹהֵּ  :מֹועֵּ

ן וְָעָשה( יא) ֲאֶשר ָעָליו וְִכֶפר ְלעָֹלה וְֶאָחד ְלַחָטאת ֶאָחד ַהכֹהֵּ  :ַההּוא ַביֹום רֹאשֹו ֶאת וְִקַדש ַהנֶָפש ַעל ָחָטא מֵּ

י ֶאת ַליקֹוָק וְִהִזיר( יב) ִביא נְִזרֹו יְמֵּ א ִכי יְִפלּו ָהִראשֹנִים וְַהיִָמים ְלָאָשם נָתֹושְ  ֶבן ֶכֶבש וְהֵּ  :נְִזרֹו ָטמֵּ

י ְמֹלאת ְביֹום ַהנִָזיר תֹוַרת וְזֹאת( יג) ד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל אֹתֹו יִָביא נְִזרֹו יְמֵּ  :מֹועֵּ
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 ְלַחָטאת ְתִמיָמה ְשנָָתּה ַבת ַאַחת ָשהוְַכבְ  ְלעָֹלה ֶאָחד ָתִמים ְשנָתֹו ֶבן ֶכֶבש ַליקֹוָק ָקְרָבנֹו ֶאת וְִהְקִריב( יד)

 :ִלְשָלִמים ָתִמים ֶאָחד וְַאיִל

י ַבֶשֶמן ְבלּוֹלת ַחֹּלת סֶֹלת ַמצֹות וְַסל( טו) ִחים ַמצֹות ּוְרִקיקֵּ  :וְנְִסכֵּיֶהם ּוִמנְָחָתם ַבָשֶמן ְמשֻׁ

ן וְִהְקִריב( טז)  :עָֹלתֹו וְֶאת ַחָטאתֹו ֶאת וְָעָשה יְקֹוָק ִלְפנֵּי ַהכֹהֵּ

ן וְָעָשה ַהַמצֹות ַסל ַעל ַליקֹוָק ְשָלִמים זֶַבח יֲַעֶשה ָהַאיִל וְֶאת( יז)  :נְִסכֹו וְֶאת ִמנְָחתֹו ֶאת ַהכֹהֵּ

ד אֶֹהל ֶפַתח ַהנִָזיר וְִגַלח( יח)  ֶזַבח ַתַחת ֲאֶשר שָהאֵּ  ַעל וְנַָתן נְִזרֹו רֹאש ְשַער ֶאת וְָלַקח נְִזרֹו רֹאש ֶאת מֹועֵּ

 :ַהְשָלִמים

ן וְָלַקח( יט) ָלה ַהְזרֹעַ  ֶאת ַהכֹהֵּ י ַעל וְנַָתן ֶאָחד ַמָצה ּוְרִקיק ַהַסל ִמן ַאַחת ַמָצה וְַחַלת ָהַאיִל ִמן ְבשֵּ  ַהנִָזיר ַכפֵּ

 :נְִזרֹו ֶאת ִהְתַגְלחֹו ַאַחר

נִיף( כ) ן אֹוָתם וְהֵּ ן הּוא קֶֹדש יְקֹוָק נֵּיִלפְ  ְתנּוָפה ַהכֹהֵּ  יְִשֶתה וְַאַחר ַהְתרּוָמה שֹוק וְַעל ַהְתנּוָפה ֲחזֵּה ַעל ַלכֹהֵּ

 :יָיִן ַהנִָזיר

 ֲעֶשהיַ  כֵּן יִדֹר ֲאֶשר נְִדרֹו ְכִפי יָדֹו ַתִשיג ֲאֶשר ִמְלַבד נְִזרֹו ַעל ַליקֹוָק ָקְרָבנֹו יִדֹר ֲאֶשר ַהנִָזיר תֹוַרת זֹאת( כא)

 פ: נְִזרֹו תֹוַרת ַעל

ר( כב) אמֹר מֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

ר( כג) אמֹר ָבנָיו וְֶאל ַאֲהרֹן ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּי ֶאת ְתָבֲרכּו כֹה לֵּ  ס: ָלֶהם ָאמֹור יְִשָראֵּ

 ס: וְיְִשְמֶרָך יְקֹוָק יְָבֶרְכָך( כד)

ר( כה) ֶליָך ָפנָיו יְקֹוָק יָאֵּ נֶ  אֵּ  ס: ךָ וִיחֻׁ

ֶליָך ָפנָיו יְקֹוָק יִָשא( כו) ם אֵּ  ס: ָשלֹום ְלָך וְיָשֵּ

ל ְבנֵּי ַעל ְשִמי ֶאת וְָשמּו( כז)  ס: ֲאָבֲרכֵּם וֲַאנִי יְִשָראֵּ

1. Ibn Ezra sees how one theme leads into another, i.e., a) sending forth the ritually 

impure from the encampment because of the presence of the Shechina; b) the 

impurity of Tzora’at comes about from using parts of Hekdesh for personal purposes; 

c) as a result of Sota, women swear off wine within the context of Nazir, since wine 

leads to sin; d) the Nazir is next to Birchat Kohanim because both are Kadosh. 

 RaLBaG sees the various sources as all addressing the same theme, i.e., advancing 

peace, i.e., a) when people have property that doesn’t belong to them, it precipitates 

fighting and disagreements within the encampment; b) Sota is to remove fighting 

from within the house; c) Nazir is to quiet the inner turmoil that an individual may 

experience; d) Birchat Kohanim culminates with the concept of Shalom. 

2.  Since according to RaLBaG, the Tora first mentions peace within the encampment 

(not having property that doesn’t belong to you), before peace in the home (Sota), it 

describes a process in reverse order, i.e., in the normal course of events, one has to 

straighten out his private life before turning to perfecting the communal context. 

Another example might be the order of the Ten Commandments. According to 

RaMBaN, Lo Tachmod (do not covet) which is in the tenth position, is what leads to 

all of the other social sins, i.e., lying in court, sexual immorality, kidnapping, murder.  

Beit.  

1. The Gemora in Shabbat asserts that the blessing of peace is truly God’s Purview. 

However, without man’s help, peace will never take place. Similarly, the symbolism 
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of the Kohanim delivering HaShem’s Blessing is that such a blessing can never 

happen, unless man partners with God.1 

                                                           
1
 Here is the conclusion of my essay on Parashat Naso that can be found at 

http://www.kmsynagogue.org/learn-divrei-torah.html : 

The idea that we are so desirous of God’s Blessings, and yet have to strive to be worthy of them 

by means of improving our interpersonal relationships, reminds me of a passage in the Talmud 

that I quoted to a visiting Saudi professor a number of years ago.  Marc Gopin, currently the 

James Laue Professor of World Religions, Diplomacy and Conflict Resolution at George Mason 

University, had invited a number of academics from Saudi Arabia to visit the United States and 

share ideas with various groups. I participated in a meeting with a number of other rabbis and at 

the fascinating session’s conclusion, was talking to one of the members of the Saudi delegation. 

He said something to the effect that he hoped that God could Influence all of us to have more 

peaceful relations with one another. In response, I cited the following :  

Shabbat 89a 

R. Yehoshua ben Levi said: At the time when Moshe went up to the Heavens , he 

found God Attaching the “crowns” to the letters.  

He Said to him: Moshe, Do they not extend the blessing of peace in your city? 

(i.e., your etiquette is being found wanting by Me.) 

He said before Him: Does it ever happen that a servant extends a blessing of 

peace to his Master? (i.e., it would be impetuous of me to bless the 

Source of all Blessing. I depend upon Your Blessings, but the reverse is 

not true.) 

He Said to him: It is your responsibility to help Me.  

Immediately he said to Him: (BaMidbar 14:17) “And now let the Power of 

HaShem increase as You have Spoken.” 

My point was that human beings, while realizing their ultimate limitations, should nevertheless 

strive to become God’s Partners in the work of completing and perfecting the world and society. 

While we may require “Siyata D’Shmaya” (the help of Heaven), we should not completely rely 

upon it, turning ourselves into passive bystanders. I was saddened when my interlocutor said 

how conceiving even a conversation, let alone a partnership, between God and a human being 

would be considered heresy in his country and within his religious culture. While I appreciate 

the concern with anthropomorphism and the personification of the Deity, nevertheless, I find 

personally that cooperating with God in a partnership  is a very inspiring and motivating concept 

that could potentially lead to amazing improvements in foreign and domestic relations. At the 

very least, we should strive to be God’s partners and in order to earn His Love, enhance and 

develop our own, for Him as well as for each other. 

 

 

http://www.kmsynagogue.org/learn-divrei-torah.html
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2.  The contradiction between BaMidbar 6:23 and 27 is whereas in the first verse it 

seems as though the Kohanim are the ones who are blessing the people, in the 

second verse, the Kohanim are charged with placing the Name of God on the people, 

but in the end it is HaShem Who is actually Blessing them.  

 R. Chaim Yosef Pollak: The commentator explains that while actual peace is the 

province of HaShem, nevertheless it is up to humanity to pave the way for the Divine 

Influence, just as the field must be prepared via plowing, seeding, etc. before the rain 

and the dew can have a positive effect upon it. Consequently, the Kohanim are 

helping to prepare the people to be receptive and responsive to the Divine Blessing. 

 In v. 23, “Tevarchu” connotes preparing the people to receive Divine Blessing. 

 In v. 27, “Avorchem” connotes the actual Divine Blessing itself. 

Gimel.  

1.  The problem that both commentaries attempt to address is what is the role of the 

Kohanim in the process of HaShem Blessing the people. It would appear to be parallel 

to the question of Akeidat Yitzchak in question 2.  

2.  While Akeidat Yitzchak, by means of citing Shabbat 89a, suggests that it is up to man 

to assist God in advancing peace in the world, Ketav VeHaKabbala sees the role of the 

Kohanim as emphasizing to the people that all blessings come from God, and 

therefore they should not place their trust for such things in wise men or others 

incapable of granting such benefits.  


